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I Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van vereniging dit Koningskind voor de komende jaren (2016 –
2018).
Beleid is er op gericht om richting te geven aan een organisatie en waar nodig verandering
teweeg te brengen. In dit plan vindt u de grotere lijnen terug van het beleid voor de komende
jaren. Jaarlijks wordt een werkplan gemaakt om concrete doelstellingen en activiteiten te
formuleren.
Om de beleidsrichting te kunnen begrijpen, is het goed eerst een beeld te schetsen van de
historie van de organisatie en de situatie anno 2015.
Dit Koningskind is een christelijke organisatie. Wij realiseren ons dat we in alles afhankelijk
zijn van de zegen van onze Hemelse Vader. Daarom merken we hier graag op dat plannen
maken goed is. En er hard aan werken eveneens. Maar dat Hij het uiteindelijk moet geven.
We bidden om zijn zorg, troost en kracht voor iedereen die te maken heeft met moeiten in dit
leven. En we vragen om gemeenschappen waar iedereen veilig is en die ons dichter bij Hem
brengen.
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II Vereniging Dit Koningskind
2.1 Historie
Vereniging Dit Koningskind is opgericht in 1973 ter ondersteuning van gereformeerde
mensen met een handicap, hun ouders en vrienden. Ten tijde van de oprichting waren er geen
of nauwelijks christelijke zorgvoorzieningen voorhanden en werd al snel een aantal
gezinsvervangende tehuizen gestart. Hierdoor werd het oprichten van een speciale stichting
noodzakelijk. In 2002 zijn de vereniging en de stichting van elkaar losgekoppeld. Vanaf dat
moment werkte de vereniging als belangenorganisatie en Stichting Sprank als zorgaanbieder.
In de jaren hierna heeft Dit Koningskind als belangenorganisatie zich vooral ingezet om
voorlichting te geven over handicaps en het leven met een handicap. Daarnaast zag ze een
belangrijke taak in het agenderen van knelpunten die mensen met een beperking ervaren op de
politieke agenda in den Haag.
In de loop van de tijd ontstonden veel andere belangenorganisaties die zich hier ook voor
inzetten en is het verkrijgen van informatie makkelijker geworden door het gebruik van
internet en social media. Het accent van de werkzaamheden werd opnieuw verschoven. Dit
Koningskind ging zich met name inzetten om christenen op weg te helpen bij
identiteitsgebonden vraagstukken rondom leven met een beperking. Tevens vroeg de
organisatie aandacht voor integratie van mensen met een beperking in kerkelijke gemeenten
door niet alleen te spreken over beperkingen maar juist ook over talenten van mensen met een
handicap.
De vereniging was en is nauw verbonden met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Naar
aanleiding van bestuursbesluiten kent de vereniging inmiddels ook leden in de Christelijke
Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken. Naar het voorbeeld van
Christus wordt de ondersteuning niet beperkt tot leden van die kerken. Zo raken steeds meer
mensen uit andere kerken betrokken bij de organisatie en steunen christenen uit diverse
kerken het werk van Dit Koningskind.
2.2 Dit Koningskind anno 2015
De afgelopen jaren is er veel veranderd in ‘zorgland’. Niet alle door de overheid geleverde
‘zorg’ is gebleven. Hierdoor zijn mensen afhankelijker geworden van hun omgeving en
worden mantelzorgers meer belast. Het belang van een goed netwerk en een goede plek in een
kerkelijke gemeenschap is hiermee gegroeid. Naast de ondersteuning van mensen met een
beperking en hun familieleden, zien we een belangrijke taak in de toerusting van
ambtsdragers, kerkelijk werkers, jeugdleiders en andere gemeenteleden.
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een verdieping van de visie van Dit Koningskind.
Waar we eerder in gebrokenheid om een koningskind heen stonden, vragen we nu vooral
aandacht voor hoe mensen samen een gemeenschap kunnen vormen. Een gemeenschap
waarin iedereen nodig is, onafhankelijk van de kwaliteiten of beperkingen die hij heeft.
Dit Koningskind wil met haar expertise daarbij ondersteuner, inspirator en motivator zijn.
Één en ander heeft er toe geleid dat in 2015 een nieuw logo is geïntroduceerd dat deze
verdiepte visie ook visualiseert. Daarnaast wordt op de ledenvergadering in het najaar van
2015 een statutenwijziging geagendeerd waarin zowel de structuur als de taakopvatting van
de organisatie weer aansluiten bij de praktijk van vandaag.

3

Versie 28 september
De financiële positie van Dit Koningskind is al een aantal jaren zorgelijk. De subsidie van de
overheid is beperkt tot een minimum en vanaf 2017 zal het Generaal Diaconaal
Deputaatschap de kerken geen quotum meer adviseren.
2.3 Waarden Dit Koningskind
Dit Koningskind ziet het leven van alle mensen als een geschenk van God. Ieder mens is door
Hem gemaakt, wordt door Hem geliefd en leeft onder Zijn leiding in verbondenheid met
Hem. Door de zondeval leeft geen mens meer zonder beperkingen. Maar Gods liefde voor ons
veranderde niet. Hij zond Zijn Zoon als teken daarvan. En Hij leert ons om elkaar lief te
hebben zoals Hij ons liefheeft.
God geeft mensen aan elkaar in verbanden waarin iedereen belangrijk is en waar geen
rangorde bestaat tussen ‘sterk’ of ‘zwak’. Door intensief samen te leven, ontdekken wij onze
eigen zwakheid en afhankelijkheid van Jezus. En wordt zorgen voor elkaar vanzelfsprekend.

2.4 Missie Dit Koningskind
In de missie wordt verwoord waarom we er als organisatie zijn, wat onze rol is en wat onze
ambities als organisatie zijn. De missie is als volgt verwoord:
Dit Koningskind
- ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met beperkingen, en
- inspireert en motiveert christenen tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder
mens nodig is in Gods gezin.
2.5 Doelgroepen Dit Koningskind
Dit Koningskind onderscheidt drie doelgroepen:
• Mensen met een lichamelijke, een zintuiglijke, een verstandelijke en/ of een sociale
beperking.
• Verwanten en (direct) betrokkenen bij mensen met een beperking.
• Christelijke verbanden (bijvoorbeeld kerkelijke gemeentes of kleine kringen) en mensen
die binnen die verbanden een functie vervullen (ambtsdragers, kerkelijk werkers,
kringleiders, jeugdleiders, enz.)
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III Beleidslijnen
Recente ontwikkelingen, de verdiepte visie, de financiële situatie en de overtuiging dat de
vereniging in de toekomst nog veel te bieden heeft, vormen de belangrijkste uitgangspunten
voor drie beleidslijnen in de komende jaren:
1) Handhaven, uitbreiden en vernieuwen van ondersteuning aan bestaande doelgroepen
2) Christelijke verbanden inspireren en motiveren tot intensieve onderlinge verbondenheid
3) Versterking van de financiële basis en uitbreiding van de achterban
3.1 Ondersteuning aan bestaande doelgroepen
De vereniging voorziet al sinds jaar en dag in een belangrijke behoefte ten aanzien van
ondersteuning bij het leven met beperkingen.
De komende jaren zullen we – omdat hier behoefte aan is bij mensen met een beperking en
hun direct betrokkenen - extra toeleggen op het organiseren van lotgenotencontact in allerlei
vormen. We onderzoeken mogelijkheden voor uitbreiding van doelgroepen en we gaan na of
er meer (digitale?) mogelijkheden zijn om lotgenotencontact vorm te geven.
Ter ondersteuning van kerkgemeenschappen, predikanten, kerkelijk werkers en ledengroepen
gaan we na hoe we onze voorlichting en dienstverlening kunnen optimaliseren en eventueel
uitbreiden. Ook hierbij zullen we bekijken of nieuwe vormen ons hierbij verder kunnen
helpen.
Vanzelfsprekend blijft de individuele hulp voor alle doelgroepen beschikbaar (mensen met
een beperking, direct betrokkenen, anderen).
Ons uitgangspunt bij alle ondersteuning is dat we uitgaan van zo veel mogelijk eigen regie.
Dit Koningskind is er om op weg te helpen en op terug te kunnen vallen.
3.2 Inspireren en motiveren tot intensieve onderlinge verbondenheid
De verantwoordelijkheid om verbinding te bewerkstelligen ligt bij gemeenschappen en hun
leden. Dit Koningskind biedt vanuit haar expertise handvatten, middelen en inspiratie om het
werken aan verbondenheid - waarbij recht gedaan wordt aan iedereen - te bevorderen. De
komende jaren wordt daartoe in een drietal categorieën jaarlijks minimaal één project
ontwikkeld: I Inspiratie, II Voorlichting en III Praktisch.
Hierdoor wordt gemeenschappen handvatten geboden om ontvankelijk te zijn voor het leven/
leed van een ander, je te laten raken en in actie te komen.
Dit Koningskind kijkt uit naar andere partijen met vergelijkbare doelstellingen om elkaar
hierin te versterken.
3.3 Versterking van de financiële basis en uitbreiding van de achterban
Om bovenstaande lijnen gedurende langere tijd te kunnen blijven realiseren, is een goede
basis noodzakelijk. Een basis van voldoende financiële middelen én een achterban die zich (in
de toekomst) blijft verbinden aan dit Koningskind en zich ambassadeur voor de organisatie en
mensen met een beperking voelt.
Dit Koningskind investeert de komende jaren in werving. Allereerst wordt gewerkt aan
versteviging van de basis van bestaande leden. Daarnaast zullen nieuwe donateurs en
vrienden bij de organisatie betrokken worden. Een evenwichtiger leeftijdsopbouw van de
achterban is hierbij een aandachtspunt. Evenals de binding met kerken en kerk gemeenschappen.
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